
CERTIFIKÁT pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415 „Superkonziliární ultrazvukové 
vyšetření v průběhu prenatální péče“ 
 
Postup získání certifikátu 
 

1. člen Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP a registrovaný uživatel portálu Sekce 
ultrazvukové diagnostiky www.gynultrazvuk.cz  
 

2. žádost zaslaná na e-mail: sekretar@gynultrazvuk.cz, obsahující základní osobní údaje (titul 
před jménem, jméno, příjmení, titul za jménem, datum narození, název a adresa pracoviště, 
telefon) a přílohy uvedené bodu č. 3 
 

3. přílohy v elektronické podobě (PDF, JPG atd.): 
• diplom „Specializace v oboru GYNEKOLOGIE a PORODNICTVÍ“ 

(současný EBCOG, dřívější specializace 2. stupně, event. specializovaná způsobilost) 
• „Your personal FMF page“  

(viz „často kladené otázky“ na www.gynultrazvuk.cz) 
The Fetal Medicine Foundation (FMF) "Certificates of competence" 

o The 11-13 weeks scan 
� Measurement of nuchal translucency 
� Assessment of the nasal bone 
� Measurement of the facial angle 
� Assessment of ductus venosus flow 
� Assessment of tricuspid flow 

o The 20-22 weeks scan 
o Basic fetal echocardiography 

• certifikát o absolvování Certifikovaného kurzu ČGPS ČLS JEP 
o dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách 
o prenatální péče o vícečetná těhotenství 

 
4. OVĚŘENÍ TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ZPŮSOBILOSTI 

zodpovědné osoby: 
• PRAHA (doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.) 
• BRNO (MUDr. Pavel Vlašín) 
• OLOMOUC (doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.) 

  
(nutno splnit alespoň jednu z následujících podmínek, hodnocení provádí zodpovědná osoba, 
nebo osoba pověřená zodpovědnou osobou) 

• doklad o minimálně 50 samostatně vyšetřených a dokumentovaných případech 
těžkých vrozených vad plodu 

• délka praxe minimálně 5 let po atestaci v oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ, 
certifikace na nezávislém pracovišti 

 
5. úhrada správního poplatku 5000,- Kč na bankovní účet číslo:  

 
ESMEDIA a.s. 
Raiffeisenbank, a.s., pobočka Olomouc  
číslo účtu: 1710569028/5500  
variabilní symbol: bude Vám zaslán po ověření teoretické a praktické způsobilosti 
zpráva pro příjemce: jméno účastníka, za kterého byla platba provedena 
 



6. uveřejnění v „registru držitelů certifikátu“ na webovém portálu Sekce ultrazvukové 
diagnostiky ČGPS ČLS JEP (www.gynultrazvuk.cz), CERTIFIKÁT zde bude volně ke stažení ve 
formátu PDF, avšak pro potřeby zdravotních pojišťoven je postačující uveřejnění v „on-line 
registru“ na webovém portálu sekce  

 


